ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๑. สถานที่จัดตั้งครัวพระราชทานฯ บริเวณลานจอดรถด้านข้างอาคารเสนาสนะสงฆ์
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
๒. ดาเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. มอบอาหารปรุงสุก รวมทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๒ กล่อง และน้าดื่มบรรจุขวด พร้อมสิ่งของบริจาค อาทิ
ปลากระป๋อง นมกล่อง ไม่โลกระป๋อง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ สาหร่ายปรุงรส ทองม้วน คุกกี้
ลูกชุบ ยาดม หน้ากากอนามัย ฯลฯ โดยสถานที่ในการมอบอาหารกล่อง มีดังนี้
- บริเวณหน้าครัวพระราชทานฯ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จานวน ๕๐๐-๘๐๐ กล่อง/วัน
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร จานวน ๑๕๐ กล่อง/วัน
- สาหรับอาสาสมัคร จานวน ๑๕๐ กล่อง/วัน
- ชุมชนในเขตปทุมวันและใกล้เคียง จานวน ๒๑ ชุมชน
๔. มอบชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ จานวน ๕๗ ชุด (พิธีเปิดและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง)
๕. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน
๖. อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น ๗๓๒ คน จากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ได้แก่
- อาสาสมัครสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
- อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
- อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- อาสาสมัครตารวจตระเวนชายแดน
- อาสายุวกาชาด
- อาสาสานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
- อาสาสานักงานจัดหารายได้
๗. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๓๘๙,๒๗๖.๖๕ บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาท
หกสิบห้าสตางค์)
๘. ของบริจาค (ราคาประเมิน) ๑๑๙,๓๘๐.๐๒ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาท
สองสตางค์)

คำนำ
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ มารี
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิ หาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึง
๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ ๔ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สาหรับ
น าไปมอบให้ แก่ ประชาชนในพื้ นที่ เขตปทุ มวั น กรุ งเทพมหานคร อั นสอดคล้ องกั บภารกิ จของ
สภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล
การด าเนิ นงานเสร็จสิ้ นไปด้ วยดี โดยความร่ วมมื อจากหลายฝ่ าย อาทิ วั ดปทุ มวนาราม
ราชวรวิหาร สานักงานเขตปทุมวัน อาสาสมัครจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(อสพม.) กรมส่ งเสริ มการค้ าระหว่ างประเทศ ส านั กงานจั ดหารายได้ สภากาชาดไทย สถาบั น
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย ส านั กงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และผู้ ให้ การสนั บสนุ นจากหน่ วยงาน
ภาคเอกชนต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) บริษัท เถ้าแก่น้อย
ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน) บริษัท ซี แวลู จากัด (มหาชน) บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด
(มหาชน) บริษั ท เคซีจี คอร์ปอเรชั่ น จากัด สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่ งทอแห่ งประเทศไทย บริษั ท
เบอร์แทรม (๑๙๕๘) จากัด บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จากัด บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง จากัด บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สิ นค้าพื้นเมือง จากัด บริษัท
Golden Rabbit Rice และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

สารบัญ
หน้า
ความเป็นมา

๑

รายงานการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกประจาวัน

๓

สรุปยอดการแจกจ่ายอาหารปรุงสุก

๑๔

สรุปยอดรวมค่าใช้จ่าย

๑๖

ภาพการปฏิบัติงาน

๑๘

ภาพข่าว

๓๑

ภาคผนวก

๓๙

- ภาคผนวก ๑ บันทึกข้อความขออนุมัติ

๔๐

- ภาคผนวก ๒ รายละเอียดกิจกรรมและข้อกาหนดร่วมระหว่างหน่วยงาน (TOR)

๔๒

- ภาคผนวก ๓ กระบวนการมาตรฐาน (Standard Operation Procedure)

๔๗

- ภาคผนวก ๔ กาหนดการพิธีเปิดและปิดครัวพระราชทาน ฯ

๕๒

- ภาคผนวก ๕ คากล่าวพิธีเปิดและปิดครัวพระราชทาน ฯ

๕๕

- ภาคผนวก ๖ รายการของบริจาค

๕๙

- ภาคผนวก ๗ รายชื่อเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน

๖๓

๑

“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ความเป็นมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ ๔ เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่
สาหรับนาไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร อันสอดคล้องกับภารกิจ
ของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ

ในวั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ณ อาคาร
เสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิห าร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมสานึ ก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยจั ด ตั้ ง
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น จากนั้นได้มอบชุดธารน้าใจกู้ชีวิต
ฝ่าวิกฤติโควิด-๑๙ จานวน ๕๐ ชุด และมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จานวน ๕๐๐ กล่อง พร้อมกันนี้ได้ถวาย
ภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและสามเณร จานวน ๑๕๐ กล่อง และอาสาสมัคร จานวน ๑๕๐

๒

กล่อง จากนั้น ได้ ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุ มวัน และพื้นที่
ใกล้เคียง จานวน ๑,๐๐๐ กล่อง ได้แก่ ชุมชนวัดสามง่าม ชุมชนบ้านครัวใต้ ชุมชนวัดชัยมงคล
ชุมชนซอยโปโล ชุมชนตรอกสลักหิน ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนกุหลาบแดง ซอยปลูกจิต ๑
ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่ ชุมชนซอยพระเจน ชุมชนซอยร่วมฤดี ชุมชน
ริมคลองนางหงส์ ชุมชนชูชีพ ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนริมตรอกสลักหิน
ชุมชนวัดดวงแข ชุมชนแฟลตการรถไฟ ชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน ชุมชนจรัสเมือง ชุมชนหลัง
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ประมาณ ๑,๘๐๐ กล่องต่อวัน ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้

อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย จะแจกจ่าย
ไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตปทุมวัน และพื้นที่
ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง โดยคานึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาล
ที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวก
คลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดาเนินการ
จัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

๓

รายงานการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกประจาวัน
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๔

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน
ชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน
ซอยปลูกจิต ๑
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๖๐๐
๒๕๐
๑๕๐
๘๕๐
๑๕๐
๒,๐๐๐

ข้าวสวย หมู/ไก่อบ น้าพริกตาแดง ผักสด

ของบริจาค ปลากระป๋อง ซีเล็ค
ซอสปรุงรส แม็กกี้
ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
สาหร่ายเถ้าแก่น้อย
ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์
หน้ากากอนามัยแบบผ้า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๓๔
๒๓
๕๐๐
๗๕๐

ลัง
ลัง
ลัง
ลัง
ชิ้น
ชิ้น

อาสาสมัคร จานวน ๔๑ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สานักงานอาสากาชาด กระทรวง
การพัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มอาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ ฯ อาสาสมัคร
ตารวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่จากสานักงานจัดหารายได้

๕

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนวัดสามง่าม เขตปทุมวัน
ชุมชนบ้านครัวใต้ เขตปทุมวัน
ชุมชนวัดชัยมงคล เขตปทุมวัน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๓๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๗๐๐
๓๒๐
๒,๐๒๐

ข้าวสวย หมู/ไก่ผัดพริกหยวก ไส้กรอกต้ม หรือ ไข่ต้ม

ของบริจาค น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๑๐ ลิตร
น้ามันปาล์มโอลีน
จานวน
๑๐ ลิตร
ซอสปรุงรสไฮนซ์
จานวน
๘
ลิตร
ลูปชุบ สเวนเซ่น
จานวน
๔๐ กล่อง
ฮอทด็อกจัมโบ้
จานวน
๒๐๐ กิโลกรัม
ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๓๐ ลัง
สาหร่ายเถ้าแก่น้อย
จานวน
๓๐ ลัง
ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จานวน
๕๐๐ ชิ้น
หน้ากากอนามัยแบบผ้า
จานวน
๘๐๐ ชิ้น
เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (นมอัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ)
จานวน
๖๐ ลัง
น้าดื่มเนสเล่
จานวน
๑,๐๑๐ ขวด
น้าดื่มช้าง
จานวน
๑,๐๑๐ ขวด
น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๔๔๐ ขวด
อาสาสมัคร จานวน ๗๓ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๙ คน สานักงานอาสากาชาด ๑๑
คน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๒ คน อาสาสมัครตารวจตระเวน
ชายแดน ๑๔ คน เจ้าหน้าที่จากสานักงานจัดหารายได้ ๒ คน สานักงานเขตปทุมวัน ๕ คน

๖

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๑,๐๐๐
๘๕๐
๑๕๐
๒,๐๐๐

ข้าวสวย พะโล้ไก่ น้าพริกนรก ผักสด

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๑๐
ลิตร
- น้ามันปาล์มโอลีน
จานวน
๑๐
ลิตร
- ข้าวสารหงษ์ทอง
จานวน
๑๖๐
กิโลกรัม
- ซอสปรุงรสไฮนซ์
จานวน
๘
ลิตร
- ลูปชุบ สเวนเซ่น
จานวน
๓๐๐
กล่อง
- สาหร่ายเถ้าแก่น้อย
จานวน
๒๗
ลัง
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๗๐
ลัง
- คุกกี้ Festival
จานวน
๘
ลัง
- ปลากระป๋องซีเล็ค
จานวน
๑๖
ลัง
- น้าดื่มช้าง
จานวน
๘๐๐
ขวด
- น้าดื่มเนสเล่
จานวน
๑,๒๐๐
ขวด
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๒๐๐ ขวด
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (นมอัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ)
จานวน
๔๐
ลัง
- ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จานวน
๕๐๐
ชิ้น
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า จานวน
๒,๐๐๐
ชิ้น
อาสาสมัคร จานวน ๗๒ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๘ คน สานักงานอาสากาชาด ๑๐ คน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๔ คน อาสาสมัครตารวจตระเวนชายแดน
๖ คน เจ้าหน้าที่จากสานักงานจัดหารายได้ ๓ คน สานักงานเขตปทุมวัน ๕ คน สน.ปทุมวัน
๕ คน

๗

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนซอยพระเจน เขตปทุมวัน
ชุมชนซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน
ชุมชนซอยโปโล เขตปทุมวัน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๔๕๐
๓๕๐
๒๐๐
๗๕๐
๑๕๐
๑,๙๐๐

ข้าวสวย กระเพราไส้กรอก/ไก่ ไข่ต้ม

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๑๘
ลิตร
- น้ามันหอยไฮนซ์
จานวน
๑๒
ขวด
- ปลากระป๋องซีเล็ค
จานวน
๑๐
ลัง
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๑๖๕
กิโลกรัม
- สาหร่ายเถ้าแก่น้อย
จานวน
๓๐
ลัง
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๗๐
ลัง
- ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จานวน
๖๕๐
ชิ้น
- คุกกี้ Festival
จานวน
๘
ลัง
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า จานวน
๑,๕๐๐
ชิ้น
- น้าดื่มเนสเล่
จานวน
๑,๒๐๐
ขวด
- น้าดื่มช้าง
จานวน
๘๐๐
ขวด
- ฮอทด็อกจัมโบ้
จานวน
๓๐๐
กิโลกรัม
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๒๐๐ ขวด
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (นมอัลมอนด์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ)
จานวน
๒๖
ลัง
อาสาสมัคร จานวน ๗๕ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ๑๖ คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๕ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๓ คน อาสาสมัครตารวจตระเวน
ชายแดน ๕ คน อาสายุวกาชาด ๑๖ คน สานักงานเขตปทุมวัน ๕ คน สน.ปทุมวัน ๕ คน

๘

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนริมคลองนางหงส์
ชุมชนชูชีพ
ชุมชนวัดบรมนิวาส
ชุมชนริมทางรถไฟ
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๓๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๕๐
๑๕๐
๒,๐๐๐

ข้าวสวย หมูผัดพริกขิงถั่วฝักยาว ไข่ต้ม

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๑๒
ลิตร
- ลูกชุบสเวนเซ่น
จานวน
๓๐๐
กล่อง
- ปลากระป๋องซีเล็ค
จานวน
๑๐
ลัง
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๑๙๗.๕
กิโลกรัม
- สาหร่าย, ทองม้วน เถ้าแก่น้อย
จานวน
๓๔
ลัง
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๕๐
ลัง
- ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์
จานวน
๕๐๐
ชิ้น
- คุกกี้ Festival
จานวน
๙
ลัง
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า
จานวน
๒,๐๐๐
ชิ้น
- น้าดื่มเนสเล่
จานวน
๑,๒๐๐
ขวด
- น้าดื่มช้าง
จานวน
๑,๐๐๐
ขวด
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๓๐๐ ขวด
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) จานวน ๕ ลัง
อาสาสมัคร จานวน ๙๑ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ ๑๕ คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
๑๒ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๓๘ คน อาสาสมัครตารวจตระเวน
ชายแดน ๕ คน อาสายุวกาชาด ๑๐ คน สานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ๓ คน สานักงาน
จัดหารายได้ ๘ คน

๙

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนริมตรอกสลักหิน
ชุมชนวัดดวงแข
ชุมชนแฟลตการรถไฟ
ชุมชนแฟลต สน.ปทุมวัน
ชุมชนจรัสเมือง
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๓๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๗๓๐
๑๕๐
๑,๘๘๐

ข้าวสวย ไข่พะโล้ปีกไก่ น้าพริกตาแดง ผักสด

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๖
ลิตร
- ลูกชุบสเวนเซ่น
จานวน
๔๐๐
กล่อง
- ปลากระป๋องซีเล็ค
จานวน
๑๐
ลัง
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๑๘๒.๕
กิโลกรัม
- สาหร่าย, ทองม้วน เถ้าแก่น้อย จานวน
๓๙
ลัง
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๓๕
ลัง
- ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ จานวน
๖๐๐
ชิ้น
- คุกกี้ Festival
จานวน
๘
ลัง
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า
จานวน
๒,๒๕๐
ชิ้น
- น้าดื่มเนสเล่
จานวน
๑,๐๐๐
ขวด
- น้าดื่มช้าง
จานวน
๘๘๐
ขวด
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๑๕๐ ขวด
อาสาสมัคร จานวน ๖๘ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมั ค รส านั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ ๑๓ คน สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ รา
สภากาชาดไทย ๕ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๖ คน อาสาสมัคร
ตารวจตระเวนชายแดน ๕ คน อาสายุวกาชาด ๑๑ คน สานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
๓ คน สานักงานจัดหารายได้ ๕ คน

๑๐

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุนชนซอยโปโล ๑, ๒, ๓
ชุมชนหลังวัดปทุม
ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๑๕๐
๒๕๐
๖๐๐
๗๖๘
๑๕๐
๑,๙๑๘

ข้าวสวย ไก่กระเทียม น้าพริกนรก ผักสด

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๒
ลิตร
- น้ามันโอลีน
จานวน
๑๘
ลิตร
- น้ามันหอย ไฮน์
จานวน
๑๒
ลิตร
- ปลากระป๋องซีเล็ค
จานวน
๑๐
ลัง
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๑๘๕
กิโลกรัม
- สาหร่าย, ทองม้วน เถ้าแก่น้อย
จานวน
๓๘
ลัง
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๖๒
ลัง
- ยาดมเป็ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์
จานวน
๕๐๐
ชิ้น
- คุกกี้ Festival
จานวน
๘
ลัง
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า
จานวน
๑,๐๐๐
ชิ้น
- น้าดื่มช้าง
จานวน
๒,๐๐๐
ขวด
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๒๐๐ ขวด
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) จานวน ๑๑ ลัง
อาสาสมัคร จานวน ๖๖ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมั ค รส านั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ ฯ ๑๒ คน สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า
สภากาชาดไทย ๑๔ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๑ คน อาสาสมัคร
ตารวจตระเวนชายแดน ๕ คน อาสายุวกาชาด ๑๖ คน สานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ๕ คน
สานักงานจัดหารายได้ ๓ คน

๑๑

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓

เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนเคหะชุมชนบ่อนไก่
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๑,๐๐๐
๑,๐๒๒
๑๕๐
๒,๑๗๒

ข้าวสวย ผัดพริกแกงลูกชิ้นปลากราย ไข่ต้ม/ไส้กรอก

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๒
ลิตร
- ปลากระป๋องซีเชฟ
จานวน
๑๐
ลัง
- น้ามันโอลีน
จานวน
๑๙
ลิตร
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๖๔
ลัง
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๑๘๐
กิโลกรัม
- น้าดื่มเนสท์เล่
จานวน
๒,๐๒๒
ขวด
- สาหร่าย, ทองม้วน เถ้าแก่น้อย
จานวน
๑๗
ลัง
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า
จานวน
๒,๑๐๐
ชิ้น
- ไข่ไก่ CP
จานวน
๖๐๐
ฟอง
- ลูกชุบ สเวนเซ่น
จานวน
๓๓๖
กล่อง
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๑๕๐ ขวด
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (เม็ดมะม่วงหิมพานต์)
จานวน ๔ ลัง
อาสาสมัคร จานวน ๖๙ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ๙ คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๖ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ๒๑ คน อาสาสมัครต ารวจ
ตระเวนชายแดน ๕ คน อาสายุ วกาชาด ๑๔ คน ส านั กสารนิ เทศและสื่ อสารองค์ กร ๓ คน
สานักงานจัดหารายได้ ๑ คน

๑๒

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนวัดสามง่าม
ชุมชนบ้านครัวใต้
ชุมชนวัดชัยมงคล
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

จานวน (ชุด)
๓๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๖๗๙
๑๕๐
๑,๘๒๙

ข้าวสวย คั่วกลิ้งไก่ ไข่ต้ม/ไส้กรอก

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๑๖
ลิตร
- ปลากระป๋องซีเชฟ
จานวน
๑๑
ลัง
- น้ามันโอลีน
จานวน
๙
ลิตร
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๖๔
ลัง
- ไข่ไก่ CP
จานวน
๖๐๐
ฟอง
- ฮอทด็อก จัมโบ้
จานวน
๑๘๐
กิโลกรัม
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๑๘๐
กิโลกรัม
- น้าดื่มเนสท์เล่
จานวน
๑,๙๐๐
ขวด
- สาหร่าย, ทองม้วน, บราวนี่ เถ้าแก่น้อย จานวน ๓๐
ลัง
- คุกกี้ เฟสติวัล
จานวน
๗
ลัง
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า จานวน
๑,๐๐๐
ชิ้น
- ลูกชุบ สเวนเซ่น
จานวน
๒๖๔
กล่อง
- ซอสปรุงรสแม็กกี้
จานวน
๑๐
ลัง
- ซอสหอยนางรมไฮนซ์
จานวน
๓๔
ลัง
- น้าดื่มสปริงเคิล โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จานวน ๕๐๐ ขวด
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) จานวน ๑๗ ลัง
อาสาสมัคร จานวน ๙๔ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ๑๕ คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๙ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ๓๘ คน อาสาสมัครต ารวจ
ตระเวนชายแดน ๕ คน อาสายุ วกาชาด ๑๐ คน ส านั กสารนิ เทศและสื่ อสารองค์ กร ๓ คน
สานักงานจัดหารายได้ ๔ คน

๑๓

รายงานการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประจาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
เมนูอาหาร

สถานที่
ชุมชนซอยพระเจน
ชุมชนซอยร่วมฤดี
ชุมชนซอยโปโล
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร
รวม

ข้าวสวย พะโล้ปีกไก่บนใส่ไข่ น้าพริกนรก ไส้กรอก / ข้าวสวย ผัดน้าพริกเผา
ลูกชิ้นปลา ไข่ต้ม /ข้าวสวย ไก่กระเทียม ไข่ต้ม

ของบริจาค - น้ามันถั่วเหลืององุ่น
จานวน
๑๘
- ปลากระป๋องซีเชฟ
จานวน
๒๐
- น้ามันโอลีน
จานวน
๓๖
- ไมโลกระป๋องสาเร็จรูป
จานวน
๑๒๕
- ไข่ไก่ CP
จานวน
๒๗๐๐
- ข้าวสารกระต่ายทิพย์
จานวน
๒๐๕
- น้าดื่มเนสท์เล่
จานวน
๔๐๐๐
- หน้ากากอนามัยแบบผ้า จานวน
๒๕๐๐
- ซอสหอยนางรมไฮนซ์
จานวน
๘
- เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) จานวน
- สาหร่าย, ทองม้วน, บราวนี่ เถ้าแก่น้อย
จานวน
เงินบริจาค

จานวน (ชุด)
๔๕๐
๓๕๐
๒๐๐
๑,๔๒๒
๒๖๑
๒,๖๘๓

ลิตร
ลัง
ลิตร
ลัง
ฟอง
กิโลกรัม
ขวด
ชิ้น
ลัง
๑๗ ลัง
๔๑ ลัง

๕๖๕ บาท

อาสาสมัคร จานวน ๘๓ คน
เครือข่ายร่วมปฏิบัติงาน
อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ๒๙ คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ๑๖ คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ๑๐ คน อาสาสมัครต ารวจ
ตระเวนชายแดน ๕ คน อาสายุ วกาชาด ๑๐ คน ส านั กสารนิ เทศและสื่ อสารองค์ กร ๔ คน
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ๙ คน

๑๔

สรุปยอดการแจกจ่ายอาหารปรุงสุก ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๑๙ ชุด
วัน/เดือน/ปี

๒๖ พ.ค.๖๓ ๒๗ พ.ค.๖๓ ๒๘ พ.ค.๖๓ ๒๙ พ.ค.๖๓ ๓๐ พ.ค.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๓ ๑ มิ.ย.๖๓ ๒ มิ.ย.๖๓ ๓ มิ.ย.๖๓ ๔ มิ.ย.๖๓ รวมทั้งสิ้น/ชุด

เขตปทุมวัน
ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

๖๐๐

-

-

-

-

-

๖๐๐

-

-

-

๑๒๐๐

ชุมชนกุหลาบแดง

๒๕๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๕๐

ซอยปลูกจิต ๑

๑๕๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕๐

ชุมชนวัดสามง่าม

-

๓๐๐

-

-

-

-

-

-

๓๐๐

-

๖๐๐

ชุมชนบ้านครัวใต้

-

๔๐๐

-

-

-

-

-

-

๔๐๐

-

๘๐๐

ชุมชนวัดชัยมงคล
ชุมชนเคหะชุมชน
บ่อนไก่
ชุมชนซอยพระเจน

-

๓๐๐

-

-

-

-

-

-

๓๐๐

-

๖๐๐

-

-

๑๐๐๐

-

-

-

-

๑,๐๐๐

-

-

๒๐๐๐

-

-

๔๕๐

-

-

-

-

-

๔๕๐

๙๐๐

ชุมชนซอยร่วมฤดี

-

-

-

๓๕๐

-

-

-

-

-

๓๕๐

๗๐๐

ชุมชนซอยโปโล
ชุมชนริมคลอง
นางหงส์

-

-

-

๒๐๐

-

-

๑๕๐

-

-

๒๐๐

๕๕๐

-

-

-

-

๓๐๐

-

-

-

-

-

๓๐๐

๑๔

๑๕
วัน/เดือน/ปี

๒๖ พ.ค.๖๓ ๒๗ พ.ค.๖๓ ๒๘ พ.ค.๖๓ ๒๙ พ.ค.๖๓ ๓๐ พ.ค.๖๓ ๓๑ พ.ค.๖๓ ๑ มิ.ย.๖๓ ๒ มิ.ย.๖๓ ๓ มิ.ย.๖๓ ๔ มิ.ย.๖๓ รวมทั้งสิ้น/ชุด

ชุมชนชูชีพ

-

-

-

-

๓๐๐

-

-

-

-

-

๓๐๐

ชุมชนวัดบรมนิวาส

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๒๐๐

ชุมชนริมทางรถไฟ
ชุมชนริมตรอก
สลักหิน
ชุมชนวัดดวงแข
ชุมชนแฟลต
การรถไฟ
ชุมชนแฟลต
สน.ปทุมวัน
ชุมชนจรัสเมือง

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๓๐๐

-

-

-

-

๓๐๐

-

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

๒๐๐

-

-

-

-

-

๑๐๐

-

-

-

-

๑๐๐

ชุมชนหลังวัดปทุมฯ
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าหน้าที่ และ
อาสาสมัคร
รวมยอดต่อวัน

-

-

-

-

-

-

๒๕๐

-

-

-

๒๕๐

๘๕๐

๗๐๐

๘๕๐

๗๕๐

๘๕๐

๗๓๐

๗๖๘

๑,๐๒๒

๖๗๙

๑,๔๒๒

๘๖๒๑

๑๕๐

๓๒๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๑๕๐

๒๖๑

๑๗๘๑

๒๐๐๐

๒๐๒๐

๒๐๐๐

๑๙๐๐

๒๐๐๐

๑๘๘๐

๑๙๑๘

๒๑๗๒

๑๘๒๙

๒๖๘๓

รวมทั้งสิ้น

๒๐,๔๐๒

๑๕

๑๖

สรุปยอดรวมค่าใช้จ่าย
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหาคร
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
เงินรองจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าบารุงวัด
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าผ้าขาวบาง/ผ้ายาง
๔,๘๗๐.๐๐ บาท
๓. ค่าน้าพริกตาแดงและน้าพริกนรก
๒๔,๕๔๐.๐๐ บาท
๔. ค่าอุปกรณ์ถังน้า
๓๕๘.๔๕ บาท
๕. ค่าปูน
๓๒๑.๐๐ บาท
๖. ค่าแก๊ส (๑)
๑๕,๘๒๕.๐๐ บาท
๗. ค่าแตงกวา
๔๒๐.๐๐ บาท
๘. ค่าป้ายไวนิล
๖,๕๐๐.๐๐ บาท
๙. ค่าซื้ออุปกรณ์อน่ื ๆ เช่น ก็อกน้า ท่อพีวีซี
๑๔,๔๙๖.๐๐ บาท
๑๐. ค่าซื้ออุปกรณ์ครัว
๗,๔๓๖.๕๐ บาท
๑๑. ค่าน้าแข็ง
๑๐,๖๓๐.๐๐ บาท
๑๒. ค่าซักผ้า
๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๓. ค่าล้างจาน (๒ คน)
๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๔. ค่าแม่ครัว
๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๕. ค่าพริกแกง
๒,๑๖๐.๐๐ บาท
๑๖. ค่าน้ามัน
๑,๐๔๐.๐๐ บาท
๑๗. ค่าทางด่วน
๑๐๐.๐๐ บาท
๑๘. ค่าวัตถุดิบอืน่ ๆ เช่น ขิงซอย รากผักชี
๙๐๐.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินสด
๑๒๑,๕๙๖.๙๕ บาท .........................(๑)

๑๗

เงินเชื่อ
๑. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๘๑,๘๓๘.๐๐ บาท
๒. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๒๓,๗๓๔.๐๐ บาท
๓. วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๑๙,๒๔๖.๐๐ บาท
๔. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๓๔,๐๔๑.๗๕ บาท
๕. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน
๕,๙๘๑.๕๐ บาท
๖. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน
๒,๑๙๔.๗๕ บาท
๗. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๒๒,๓๖๒.๐๐ บาท
๘. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๑๕,๖๔๘.๗๕ บาท
๙. วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ค่าวัตถุดิบเป็นเงิน ๑๐,๑๓๓.๕๐ บาท
รวมเป็นเงินเชื่อ
๒๑๕,๑๘๐.๒๕ บาท.....................(๒)
ค่ายาและเวชภัณฑ์

๑๖,๑๓๒.๓๓ บาท.....................(๓)

ค่าวัสดุคงคลัง

๑๐,๗๑๗.๑๒ บาท.....................(๔)

ค่าล่วงเวลา

ของบริจาค

๒๕,๖๕๐.๐๐ บาท.....................(๕)
๑+๒+๓+๔+๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๙,๒๗๖.๖๕ บาท
(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์)
๑๑๙,๓๘๐.๐๒ บาท

๑๘

ภาพการปฏิบัติงาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
พิธีเปิด วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๙

๒๐

จุดลงทะเบียนอาสาสมัคร

จุดเตรียมวัตถุดิบสาหรับประกอบอาหาร

๒๑

จุดประกอบอาหาร

๒๒

จุดหุงข้าวด้วยตู้นึ่งข้าว

จุดบรรจุอาหารปรุงสุก

๒๓

จุดแจกจ่ายอาหารปรุงสุก

๒๔

๒๕

การดูแลด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

๒๖

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน

๒๗

๒๘

อาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ

๒๙

พิธีปิด วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓๐

๓๑

ภาพข่าวครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่มา : https://www.redcross.or.th/news/information/10918/

๓๒

ที่มา : https://ch3thailandnews.bectero.com/news/191664

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/416490

๓๓

ที่มา : https://www.pineapplenewsagency.com/en/c8534

ที่มา : http://www.bkknowconnect.com/viewdetail.php

๓๔

ที่มา : http://www.rtrc.in.th/mobile_detail.php?cid=94&nid=4518

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882560

๓๕

ที่มา : http://stin.ac.th

ที่มา : http://www.prbangkok.com/th/photogallery/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ1MzEz

๓๖

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/366131/

ที่มา : https://today.line.me/th/pc/article

๓๗

ที่มา : https://www.innnews.co.th/royal/news_685660/

ที่มา : https://thunhoon.com/article/223805

๓๘

ที่มา : https://thaitabloid.com/archives/65641

๓๙

ภาคผนวก

๔๐

ภาคผนวก ๑
บันทึกข้อความขออนุมัติ

๔๑

๔๒

ภาคผนวก ๒
รายละเอียดกิจกรรมและข้อกาหนดร่วมระหว่างหน่วยงาน (Term of Reference)
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
๑. วันที่ ๑ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓) การเตรียมอุปกรณ์สาหรับติดตั้งเต็นท์ ต่อสายไฟ ถังน้าขนาด
๑,๕๐๐ ลิตร จานวน ๑ ถัง และประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. วั นที่ ๒ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ส านั กงานบรรเทาทุ กข์ ฯ โดย ฝ่ ายบรรเทาทุ ก ข์ ผู้ ประสบภั ย
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มงานช่วยอานวยการ ได้เข้าไปติดตั้งเต็นท์ ต่อสายไฟ ถังน้าขนาด
๑,๕๐๐ ลิตร จานวน ๑ ถัง และเตรียมสถานที่สาหรับพิธีเปิด ตลอดจนพื้นที่สาหรับใช้เป็นห้องคลัง
เก็บวัตถุดิบและอุปกรณ์ครัวที่จาเป็นในการติดตั้งเต็นท์ ดาเนินการดังนี้
๒.๑ สถานที่ตั้งครัวเป็นบริเวณลานจอดรถด้านข้างศาลาเสนาสนะสงฆ์
๒.๒ การติดตั้งเต็นท์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จานวน ๔ เต็นท์ (ขนาด ๕x๘ เมตร)
และเต็นท์สภากาชาดไทย จานวน ๑ เต็นท์ โดยกางเต็นท์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งด้านขวา และ
ด้านซ้าย โดยเว้นช่องว่างสาหรับรถเข้า-ออก
๒.๓ รอบเต็นท์ประดับด้วยผ้าสีขาวแดง รอบพระบรมฉายาลักษณ์เป็นสีขาวม่วง
๒.๔ การต่อสายไฟ จะต่อมาจากด้านบนขอบเต็นท์ในลักษณะการห้อยปลั๊กไฟ
๒.๕ เตรียมผ้าใบหรือผ้าสแลนสาหรับกันฝน
๓. วันที่ ๓ (๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) ผลิตอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรที่ ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ ดังนี้
การผลิต ประมาณ ๑,๘๐๐ ชุดต่อวัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับจานวนราษฎรในแต่ละวัน
การแจกจ่าย
- ราษฎรในพื้นที่สานักงานเขตปทุมวันและใกล้เคียง จานวน ๒๐ ชุมชน วันละ ๑,๐๐๐ ชุด
- ราษฎรที่เดินทางมารับอาหารด้วยตนเอง ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันละ ๕๐๐ ชุด
- คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามฯ วันละ ๑๕๐ ชุด
- เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร วันละ ๑๕๐ ชุด
๔. วันที่ ๔ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓) พิธีเปิด จัดขึ้นที่ศาลาเสนาสนะสงฆ์ ห้องโถงชั้น ๑ โดยแบ่งพื้นที่
เป็น ๖ พื้นที่ ได้แก่
๔.๑ พื้นที่สาหรับประธานฝ่ายสงฆ์ (รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามฯ และคณะ ประมาณ ๔ ที่นั่ง)
๔.๒ พื้นที่สาหรับประธานฝ่ายฆราวาส (เลขาธิการสภากาชาดไทย) และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย
จานวน ๒๐ ที่
๔.๓ พื้นที่สาหรับผู้บริจาค บริษัท และห้างร้านต่างๆ จานวน ๓๐ ที่
๔.๔ พื้นที่สาหรับราษฎรที่ร่วมในพิธีเปิด และการรับชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฯ พร้อมอาหารปรุงสุก จานวน
๕๐ ที่
๔.๕ พื้นที่สาหรับเป็นที่ตั้งของพระบรมฉายาลักษณ์อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
๔.๖ พื้นที่สาหรับจัดวางชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฯ โดยจัดวางได้ ประมาณ ๖ ชุด

๔๓

๕. อาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย โดยปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ดังนี้
๕.๑ อาสาสมั ครจากส านั กงานจั ดหารายได้ โดยประสานงานไปยั งกระทรวงพั ฒนาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ วันละประมาณ ๒๐ คน
๕.๒ อาสาสมัครจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันละประมาณ ๑๕ คน
๕.๓ อาสาสมัครจากสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย วันละประมาณ ๔ คน
๕.๔ อาสาสมัครจากสานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย วันละประมาณ ๑๐ คน
๕.๕ อาสาสมัครจากสานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย วันละประมาณ ๘ คน

แผนผังการตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย

๔๔

ข้อกาหนดร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ (Term of Reference)
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
- เป็นสถานที่จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
- ตกแต่งสถานที่สาหรับพิธีเปิดและการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกสาหรับราษฎรที่เดินทางมารับข้าวกล่อง
ด้วยตนเอง ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
- จัดโต๊ะหมู่บูชา และกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
- ติดตั้งระบบสายไฟและไฟฟ้าภายในเต็นท์
- จัดลานจอดรถสาหรับผู้ร่วมงานและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนครัวพระราชทานฯ
- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง
สานักงานเขตปทุมวัน
- ผู้อานวยการสานักงานเขตปทุมวัน คณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม
- ประสานงานกับชุมชน เพื่อทราบจานวนของราษฎรที่ให้การช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่
- ร่วมแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ราษฎรในพื้นที่
- คัดกรองผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตปทุมวัน และพื้นที่ใกล้เคียง จานวน ๕๐ คน เพื่อให้การสนับสนุน
ชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฯ จานวน ๕๐ ชุด
- ร่วมปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่
- จัดรถบริการเก็บขยะจากครัวพระราชทานฯ ทุกวัน
- ทาความสะอาดพื้นครัว โดยใช้น้ายาฉีดล้างทุกวัน ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการประกอบอาหารแต่ละวัน
- ประสานหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ตารวจจราจร เทศกิจ เพื่ออานวยความสะดวกในวัน พิธีเปิด
พิธีปิด และการแจกจ่ายอาหารปรุงสุก ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
สานักงานจัดหารายได้
- ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ
- ร่วมในกิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด และการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ราษฎร
- จัดรูปแบบผัง รวมถึงการจัดวางโต๊ะและเก้าอี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก Social Distancing
- สนับสนุนพัดลมไอเย็นและพัดลมตั้งโต๊ะตลอดการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนอาสาสมัครภายนอก จานวน ๑๐ คนต่อวัน และอาสาสมัครจากสานักงานจัดหารายได้
๓ คนต่อวัน

๔๕

สานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
- ประชาสัมพันธ์ข่าวการปฏิบัติงานทุกวัน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมครัวพระราชทานฯ
- เชิญสื่อมวลชนร่วมปฏิบัติงานทุกวัน
- ถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง
- เขียนคอลัมน์ข่าวเผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย
สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
- เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบส่วนปฏิบัติการอาหารปรุงสุกในกิจกรรมครัวพระราชทานฯ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย
- ประชุมวางแผนการดาเนินงานตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม เช่น แผนการจัดซื้อ
วัตถุดิบ แผนการผลิตอาหารปรุงสุก และแผนการแจกจ่าย กิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด เป็นต้น
- ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอรายงานแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม
- ทาหนังสือตอบขอบคุณและประกาศนียบัตร
กลุ่มงานช่วยอานวยการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- รวบรวมรายชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พิธีเปิดและพิธีปิด
- ประชาสัมพันธ์ จัดสถานที่และจัดทาป้ายไวนิลประจาจุดต่างๆ ทั้งบริเวณพิธีเปิด และจุดประกอบ
อาหาร จุดแจกจ่ายอาหาร รวมถึงจุดลงทะเบียน เป็นต้น
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในพิธีเปิดและพิธีปิด พร้อมดูแลผู้บริหาร
- จัดทารายงานการปฏิบัติงานประจาวัน (Daily Report)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
- จัดเตรียมเงินสารองจ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นอาสาสมัครแจกจ่ายอาหาร
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- จัดเตรียมสถานที่ เต็นท์ อุปกรณ์เสริมระบบไฟฟ้าและระบบน้าประปา
- จัดรถและพนักงานขับรถร่วมปฏิบัติงาน
- จัดส่งหนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสภากาชาดไทย
- จัดทาหนังสือขอสนับสนุนที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่ครัวพระราชทานฯ

๔๖

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
- ร่วมจัดเตรียมงานพิธีเปิดและพิธีปิด
- ดูแลอาหารสาหรับพิธีสงฆ์ และอาหารสาหรับผู้บริหาร
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน
- สนับสนุนเครื่องครัวจากสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่ และสถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
- จัดเตรียมและสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ สาหรับใช้ในครัวพระราชทานฯ
- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับใช้ในครัวพระราชทานฯ
- ประสานงานกับบริษัทผู้ค้าวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
- สนับสนุนสิ่งของบริจาค เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้า เครื่องดื่ม และสิ่งของบริจาคอื่นๆ ที่จาเป็น
สาหรับใช้ในครัวพระราชทานฯ
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานแจกจ่ายอาหาร
ฝ่ายบริการทางการแพทย์
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานแจกจ่ายอาหาร
ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย
- สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานแจกจ่ายอาหาร

๔๗

ภาคผนวก ๓
กระบวนการมาตรฐาน (Standard Operation Procedure)
การจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
พิธีเปิด วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
พิธีปิด วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม
๑. การเตรียมสถานที่ตั้งครัวพระราชทานฯ
- สถานที่ตั้งครัวเป็นบริเวณลานจอดรถ
ด้านข้างศาลาเสนาสนะสงฆ์ สามารถ
จัดทางเข้า-ออก ได้ ๒ ทาง
- การติดตั้งเต็นท์จากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี
โดยกางเต็นท์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง
ด้านขวาและด้านซ้าย โดยเว้นช่องว่าง
สาหรับรถเข้า-ออก
- ประดับรอบเต็นท์ด้วยผ้าสีขาวแดง รอบ
พระบรมฉายาลักษณ์เป็นผ้าสีขาวม่วง
- การเชื่อมต่อระบบสายไฟบนขอบเต็นท์
ในลักษณะการห้อยปลั๊กไฟ
- ติดตัง้ ถังน้าขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร จานวน
๑ ถัง
- ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะสงฆ์
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

-

โดย เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธาน
โดย ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประธาน

เครื่องมือที่ใช้ (วัสดุ/อุปกรณ์)
อุปกรณ์ประกอบเต็นท์
เต็นท์ขนาด ๕x๘ จานวน ๔ เต็นท์
ป้ายไวนิล ขนาด ๕๐x๑๐๐ ซม.
๓ ผืน
ป้ายไวนิล ขนาด ๒x๕ เมตร ๕ ผืน
โต๊ะหมู่บูชา ๑ จุด (จุดพิธีเปิด/ปิด)
พระบรมฉายาลักษณ์องค์อุปนายิกาฯ
พร้อมแท่นวาง จานวน ๒ ชุด
(จุดพิธีเปิด/ปิด และจุดแจกจ่าย)

ผู้รับผิดชอบ
เวลาที่ใช้
หน่วยงานหลัก
๑ วัน
- วัดปทุมวนารามฯ
- สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
หน่วยงานสนับสนุน
- เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
สิริวัฒนภักดี

๔๘
กิจกรรม
๒. การจัดพิธีเปิดและปิด
- จัดแบ่งพื้นที่สาหรับพิธีเปิดและปิด
ณ ศาลาเสนาสนะสงฆ์ ห้องโถงชั้น ๑
ดังนี้
๑. พื้นที่สาหรับเป็นที่นั่งของประธาน
ฝ่ายสงฆ์
๒. พื้นที่สาหรับเป็นที่นั่งของประธาน
ฝ่ายฆราวาส (เลขาธิการ
สภากาชาดไทย) และคณะผู้บริหาร
สภากาชาดไทย จานวน ๒๐ ที่
๓. พื้นที่สาหรับผู้บริจาค บริษัท และ
ห้างร้านต่างๆ จานวน ๓๐ ที่
๔. พื้นที่สาหรับราษฎรที่ร่วมในพิธีเปิด
และการรับชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฯ
พร้อมอาหารปรุงสุก จานวน ๕๐ ที่
๕. พื้นที่สาหรับเป็นที่ตั้งของพระบรมฉายาลักษณ์องค์อุปนายิกา
ผู้อานวยการสภากาชาดไทย
๖. พื้นที่สาหรับจัดวางชุดธารน้าใจ
กู้ชีวิตฯ โดยจัดวางได้ประมาณ
๕๐ ชุด

- การถวายภัตตาหารเพลในพิธีเปิด

เครื่องมือที่ใช้ (วัสดุ/อุปกรณ์)
- เก้าอี้สาหรับประธานฝ่ายสงฆ์ ๔ ตัว
พร้อมโต๊ะเล็กข้างเก้าอี้ ๑ ตัว
- โชฟา ๑ ตัว และเก้าอี้ ๑๐๐ ตัว
- โต๊ะฟอร์เมกา ๔ ตัว
- เก้าอี้สาหรับผู้บริหารและหน่วยงาน
ต่างๆ ๕๐ ตัว พร้อมโต๊ะเล็กข้างเก้าอี้
๒ ตัว พัดลมไอเย็น ๑๐ ตัว
- เก้าอี้สาหรับราษฎร ๕๐ ตัว
พร้อมโต๊ะเล็กข้างเก้าอี้ ๔ ตัว
- เตรียมเครื่องเสียง ไมค์ลอยพิธีกร
ไมค์สายประธานตรงโพเดี่ยม อย่าง
ละ ๒ ชุด คนคุมเครื่องเสียง ๑ คน
- นิทรรศการครัวพระราชทาน
ขนาด ๒x๓ เมตร ๑ ชุด
- สถานทีส่ าหรับจอดรถแขกผู้มีเกียรติ
และผู้บริจาค ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม และสยามพารากอน
- รถตู้รับส่งผู้บริหาร ๒ คัน รถบัส
รับส่งอาสาสมัคร ๑ คัน และ
บัตรจอดรถ ๓๐ คัน
- กาหนดการ คากล่าวเปิดงาน และ
ปิดงาน อย่างละ ๑ ชุด
- คากล่าวรายงานพิธีเปิดและปิด
อย่างละ ๑ ชุด
- ชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฯ ๕๐ ชุด และ
ข้าวกล่อง ๕๐ กล่อง
- ภัตตาหาร ๘ ชุด
- ผู้เชิญภัตตาหาร ๘ คน
- พานใส่ภัตตาหาร ๘ ชุด
- พวงมาลัย ๘ ชุด
- ที่กรวดน้า ๘ อัน
- โชฟายาว ๓ ตัว
- เก้าอี้ ๕๐ ตัว

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
- วัดปทุมวนารามฯ
- สานักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ

เวลาที่ใช้

หน่วยงานหลัก

๑ ชั่วโมง

- สานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
- สานักงานจัดหารายได้
หน่วยงานสนับสนุน
- สานักสารนิเทศและ
สื่อสารองค์กร
- สานักงานยุวกาชาด
- สานักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด
- สานักงานอาสากาชาด
- สื่อมวลชน
สถานีวิทยุโทรทัศน์

๑ วัน

๔๙
กิจกรรม
๓. การผลิตอาหารปรุงสุกเพื่อแจกจ่าย
แก่ ร าษฎรที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
โรคโควิด๑๙
- การผลิต ประมาณ ๑,๘๐๐ ชุดต่อวัน
หรื อมากกว่า ขึ้น อยู่ กับ จ านวนราษฎร
ในแต่ละวัน
- การแจกจ่าย แบ่งเป็น
๑. ราษฎรในพื้นที่สานักงานเขตปทุมวัน
และใกล้ เ คี ย ง จ านวน ๒๐ ชุ ม ชน
วันละ ๑,๐๐๐ ชุด
๒. ราษฎรที่ เดิ น ทางมารั บ อาหารด้ ว ย
ตนเอง ณ วั ด ปทุ ม วนารามราช
วรวิหาร วันละ ๕๐๐ ชุด
๓. คณะสงฆ์วัดปทุมวนารามฯ
วันละ ๑๕๐ ชุด
๔. เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
วันละ ๑๕๐ ชุด

-

-

เครื่องมือที่ใช้ (วัสดุ/อุปกรณ์)
ผู้จัดการครัว ๑ คน
แม่ครัว ๒ คน ผู้ช่วย ๓ คน
แผนกเก็บแช่ของสด ๒ คน
แผนกเตรียมวัตถุดิบ ๑ คน
แผนกเครื่องปรุง ๑ คน
แผนก Packing ๒ คน
แผนกลงทะเบียนและแจกจ่าย
๑ คน
แผนกหุงข้าว ๒ คน
ตู้หุงข้าว ๒ ตู้
อุปกรณ์ครัวชุดใหญ่ ๑ ชุด
ตู้แช่วัตถุดิบขนาดใหญ่ ๕ ตู้
ขนาดเล็ก ๓ ตู้
ถังแก๊สขนาด ๔๘ กก. ๔ ถัง และ
ขนาด ๑๕ กก. ๕ ถัง
ข้าวสารวันละประมาณ ๑๙๐ กก.
โปรตีนวันละประมาณ ๒๐๐ กก.
เครื่องปรุง เช่น ซอสน้ามันหอย
ประมาณ ๑๐ แกลลอน ซีอิ๊วขาว
ประมาณ ๑๐ แกลลอน น้าปลา
ประมาณ ๒๐ ขวด ซุปผง ๑๕ กก.
สารับเครื่องปรุงอื่นๆ ขึ้นกับ
เมนูอาหารที่กาหนดตามคู่มือ
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
กล่องบรรจุอาหาร วันละประมาณ
๑,๘๐๐ กล่อง ช้อน/ส้อม วันละ
ประมาณ ๑๘๐๐ คู่
ถุงใส่อาหารขนาด ๔x๗ นิ้ว วันละ
๑,๘๐๐ ถุง
ถุงใส่ข้าวขนาด ๕x๘ นิ้ว วันละ
ประมาณ ๑,๘๐๐ ถุง
ของบริจาค เช่น น้า ขนม และ
เครื่องดื่ม วันละประมาณ
๑,๕๐๐ ชุด
รายชื่อสถานประกอบการ และ
ร้านค้าต่างๆ พร้อมเบอร์โทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ
เวลาที่ใช้
หน่วยงานหลัก
๓ ชั่วโมง
- สานักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ
หน่วยงานสนับสนุน
- สานักงานจัดหา
รายได้
- สานักสารนิเทศ
และสื่อสารองค์กร
- สานักงานยุวกาชาด
- สานักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด
- สานักงานอาสากาชาด

- สานักงานบริหาร
- สื่อมวลชน
สถานีวิทยุโทรทัศน์

๕๐
กิจกรรม
๔. การแจกจ่ายอาหารปรุงสุก
- จุดรอลงทะเบียน
๑. จั ดราษฎรที่ มารอรั บอาหารให้ เป็ น
แถวตอนยาว โดยเน้ นหลั ก Social
Distancing
๒. จัดเจ้าหน้าที่สาหรับแจกจ่ายบัตรคิว
- จุดลงทะเบียนคัดกรอง
๑. จั ด จุ ด ทางเข้ า ส าหรั บ ลงทะเบี ย น
คัดกรองเป็น ๑ จุด เพื่อความรัดกุม
ในการคั ดกรอง (หากสถานที่ แ ละ
จานวนเจ้าหน้าที่เอื้ออานวยสามารถ
แบ่งเพิ่มได้เป็น ๒ จุด)
๒. จัดเจ้าหน้าที่สาหรับคัดกรองราษฎร
ที่มาเข้าแถวรอรับอาหารปรุงสุก
๓. ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนรายชื่อ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และแจก
หน้ากากอนามัย
๔. กรณีที่อุ ณหภู มิตั้ งแต่ ๓๗.๕ องศา
เซลเซียสขึ้นไป จัดสถานที่แยกโดย
ให้ ร าษฎรนั่ งพั กประมาณ ๕ นาที
จึงวัดอุณหภูมิซ้า
๕. กรณีที่อุ ณหภู มิตั้ งแต่ ๓๗.๕ องศา
ขึ้ น ไป และเมื่ อ วั ด ซ้ ายั ง คงมี ไ ข้
ให้แจ้งไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อรับผู้ป่วยไปตรวจซ้า
- จุดแจกจ่าย อาหารปรุงสุก ขนม นม และ
น้าดื่ม
๑. แบ่งจุดแจกจ่ายออกเป็น ๒ จุด
เพื่อความรวดเร็วในการรอรับอาหาร
๒. แบ่ งจุ ดทางออกภายหลั งจากได้ รั บ
อาหาร ออกเป็น ๒ จุด

-

เครื่องมือที่ใช้ (วัสดุ/อุปกรณ์)
แอลกอฮอล์เจล ๑๐ ขวด
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด
๔ เครื่อง
หน้ากากอนามัยแบบผ้าประมาณ
๖๐๐ ชิ้นต่อวัน
อาหารปรุงสุกประมาณ ๕๐๐ กล่อง
ต่อวัน
ขนมขบเคี้ยว นม น้าและเครื่องดื่ม
ประมาณ ๕๐๐ ชุดต่อวัน

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก
- สานักงานบรรเทา
ทุกข์ฯ
- สานักงานเขต
ปทุมวัน
หน่วยงานสนับสนุน
- สานักงานจัดหา
รายได้
- สานักสารนิเทศ
และสื่อสารองค์กร
- สานักงานยุวกาชาด
- สานักงานบริหาร
กิจการเหล่ากาชาด
- สานักงานอาสากาชาด

- สานักงานบริหาร
- สื่อมวลชน
สถานีวิทยุโทรทัศน์

เวลาที่ใช้
๒ ชั่วโมง
(๑๐.๓๐ ๑๒.๓๐ น.)

๕๑
กิจกรรม
๕. การควบคุ มดู แลด้ านสุ ขาภิ บาลและ
ความสะอาด
- ล้ า งท าความสะอาดอุ ป กรณ์ ค รั ว และ
ภาชนะบรรจุเมื่อใช้เสร็จ
- จัดสถานที่เตรี ยมวัตถุดิบให้สะอาดและ
เตรียมวัตถุดิบวันต่อวัน เพื่อป้องกันการ
เน่าเสีย
- จัดสถานที่ปรุงอาหารให้อยู่ห่างเพื่อจากัด
ระยะห่างตามหลัก Social Distancing
- จัดสถานที่บรรจุ และแจกจ่ ายให้ อยู่ ห่ าง
เพื่ อ จ ากั ด ระยะห่ า งตามหลั ก Social
Distancing
- จัดแยกอุปกรณ์เครื่องครัวเป็นหมวดหมู่
เพื่อความสะอาดและสะดวกในการใช้งาน
- ขัดและถูพื้นบริ เวณจุ ดประกอบอาหาร
จุดเตรียมวัตถุดิบและจุดบรรจุทุกวันด้วย
น้ายาฆ่าเชื้อ ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ
- ล้างทาความสะอาดท่อหรือรางระบายน้า
ทุกวันด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
- ประสานสานักงานเขต เพื่อให้เข้ามาเก็บ
ขยะทุกวัน
- ให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสวมชุดเอี๊ยม
กันเปื้อน หมวก หน้ากากอนามัย และถุง
มือทุกครั้งที่สัมผัสกับอาหารและวัตถุดิบ
- จั ดให้ มี แอลกอฮอล์ เจลส าหรั บ เช็ ดมื อ
และสบู่เจลสาหรับล้างมือ

-

เครื่องมือที่ใช้ (วัสดุ/อุปกรณ์)
ผู้รับผิดชอบ
น้ายาฆ่าเชื้อ ๕ แกลลอน
หน่วยงานหลัก
ไม้กวาดหรือไม้ขัดพื้น ๓-๕ อัน
- สานักงานบรรเทา
ถุงขยะดาใหญ่ ๑๐ กก.
ทุกข์ฯ
ชุดเอี๊ยมเจ้าหน้าที่ หมวก หน้ากาก - สานักงานเขต
อนามัย ๕๐ ชุด
ปทุมวัน
ชุดเอี๊ยมอาสาสมัคร หมวก
หน้ากากอนามัย ๑๐๐ ชุด
เจลล้างมือ ๑๐ ขวด

เวลาที่ใช้

๕๒

ภาคผนวก ๔

กาหนดการพิธีเปิด
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๘.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๕๐ น.
เวลา ๑๐.๐๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ น.

- สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เตรียมประกอบอาหาร
เพื่อแจกจ่ายประชาชน
- เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และ
แขกผู้มีเกียติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
- เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธี
ทาความเคารพถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อานวยการสภากาชาดไทย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูป เทียนแพร
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการ
สภากาชาดไทย”
- ดาเนินกิจกรรม “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ในเมนูข้าวหมูอบ น้าพริกตาแดงแนมผักสด เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในพื้นที่เขตปทุมวัน
.....................................................................................

๕๓

กาหนดการปฏิบัติงาน
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วัน/เดือน/ปี
วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ปริมาณการผลิต/วัน
ตั้งครัว จัดสถานที่
ติดตั้งอุปกรณ์ครัว ก๊อกน้า ฯลฯ
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด (พิธีเปิด)
มอบชุดธารน้าใจกู้ชีวิตฯ ๑๙ จานวน ๕๐ ชุด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ผลิตอาหารปรุงสุก ๑,๘๐๐ ชุด
วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
เก็บอุปกรณ์ เช็คเครื่องครัว ปิดครัว

การแต่งกาย
เสื้อคอโปโลมีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย รองเท้าคัชชูหรือรองเท้ากีฬาสีสุภาพและใส่สบาย
เนื่องจากต้องยืนเป็นระยะเวลานาน

๕๔

กาหนดการพิธีปิด
“ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
----------------------------------เวลา ๑๒.๕๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๕ น.

เวลา ๑๓.๑๕ น.

- เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมเพรียงกัน ณ โถงหอประชุมอาคาร
เสนาสนะสงฆ์
- พลโท นายแพทย์อานาจ บาลี ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
ประธานในพิธี ทาความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย
- นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการ
สภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
- ประธานในพิธีกล่าวปิดครัวพระราชทานฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัคร
- มอบหนังสือตอบขอบคุณและประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานที่
ส่งอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน
- กล่าวสัมโมทนียกถา โดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะเขตปทุมวัน ห้วยขวาง และ
เขตวัฒนา รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง
- เสร็จพิธี
-----------------------------------

๕๕

ภาคผนวก ๕
คากล่าวพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ อาคารเสนาสนะสงฆ์ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย
ข้าราชการ คณะผู้บริหาร บุคลากรสภากาชาดไทย ผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัคร มีความปลาบปลื้ม
ปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี อุ ป นายิ ก าผู้ อ านวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทาน พระราชานุ ญ าต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการ
สภากาชาดไทย” ขึ้ น ระหว่ า งวั นที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึ ง ๔ มิ ถุ นายน ๒๕๖๓ ณ วั ดปทุ มวนาราม
ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุด
ไม่ ได้ ที่ ใต้ ฝ่ าละอองพระบาททรงมี พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ต่ อ สภากาชาดไทย พสกนิ ก ร และอาณา
ประชาราษฎร์ ปวงข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอสื บ สานพระราชปณิ ธ านด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี พร้ อ มทั้ ง
ขอพระราชทานพระราชานุ ญาต ถวายพระพรให้ ทรงพระเกษมส าราญ ทรงประสบความส าเร็ จ
ความสมหวังในสิ่งที่ทรงปรารถนา เป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงชนชาวไทย ชั่วกาลนานเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๕๖

คากล่าวรายงาน
พิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
โดย นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
กราบเรียน
นมัสการ

พลโท นายแพทย์อานาจ บาลี ประธานฝ่ายฆารวาส
พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
เจ้าคณะเขตปทุมวัน ห้วยขวางและเขตวัฒนา รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง
ประธานฝ่ายสงฆ์

กระผม นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามั ย พิ ทัก ษ์ สภากาชาดไทย ในฐานะผู้ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านครั ว พระราชทาน อุ ป นายิ ก า
ผู้อานวยการสภากาชาดไทย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานประกอบอาหาร
ปรุงสุก ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม
ถึง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๐ วัน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
๑๙ คน อาสาสมั ค ร ๑๓๑ คน โดยค านึ ง ถึ ง การบริ ห ารจั ด การครั ว ที่ เ น้ น ความสะอาด ยึ ด หลั ก
สุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวก
คลุ ม ผม ใส่ ผ้ า กั น เปื้ อ น สวมหน้ า กากอนามั ย และสวมถุ ง มื อ รวมถึ ง การแจกจ่ า ยที่ ด าเนิ น การ
จัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ได้
จัดทาอาหารปรุงสุกแจกจ่าย รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๒ ชุด โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
หน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของสถานที่ การดาเนินงาน และอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เจ้าอาวาสและผู้บริหารวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผู้อานวยการเขตปทุมวัน
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม
ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีและ
ภาคกลาง

๕๗

๖. ผู้ประสานงานอาสาสมัครประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กรุงเทพมหานคร
๗. ผู้บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๘. ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้
๙. ผู้อานวยการสานักงานยุวกาชาด
๑๐. ผู้อานวยการสานักงานอาสากาชาด
๑๑. ผู้อานวยการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
๑๒. ผู้อานวยการสานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร
๑๓. เจ้าหน้าที่สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกท่าน
ในการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรก มอบประชาชนที่อยู่ในบริเวณ
ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร และผู้ที่สามารถเดินทางมารับที่บริเวณครัวพระราชทานฯ ได้
วันละ ๕๐๐ ถึง ๘๕๐ ชุด ต่อวัน ส่วนที่สอง ถวายพระเณรในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร จานวน
๑๕๐ ชุดต่อวัน และส่วนที่ ๓ นาไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ โดยรอบเขตปทุมวัน รวมทั้งสิ้น ๒๐
ชุมชน รวมถึงการปรุงอาหารเลี้ยงอาสาสมัคร
ในการนี้ ไ ด้ เ วลาอั น สมควรแล้ ว ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานได้ ก ล่ า วปิ ด
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย และให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ขอกราบเรียนเชิญครับ

๕๘

คากล่าว
พิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
โดย พลโท นายแพทย์อานาจ บาลี ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท นายแพทย์อานาจ บาลี ผู้อานวยการสานักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามั ยพิ ทั กษ์ พร้ อมด้ วยผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสภากาชาดไทย อาสาสมั ค รผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ข้าราชการ พนักงาน และพสกนิกรในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้มารวมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้ม
ปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย” ขึ้น
ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จานวน ๑๙ ราย มีอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงาน จานวน
๑๓๑ ราย พสกนิกรในเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จานวน ๒๐,๔๐๒
ราย ครอบคลุ ม ๒๐ ชุ ม ชน ในเขตปทุ ม วั น และพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง ซึ่ งเป็ นขวั ญ ก าลั งใจในการฝ่ าฟั น
สถานการณ์โควิ ด ๑๙ ได้ เป็ นอย่างดี ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สานึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้
อย่างหาที่สุดมิได้
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
อีกทั้งเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระเจริ ญ ด้ ว ยจตุ ร พิ ธ พรชั ย ทรงพระเกษมส าราญ ทรงสมบู ร ณ์ ด้ ว ยพระพลานามั ย ปราศจาก
สรรพโรคาพาธ และภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีพระราชประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ
แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทย สืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

๕๙

ภาคผนวก ๖
รายการของบริจาค
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๗

จานวน
จานวน (จ่ายออก)
หมายเหตุ
(รับเข้า) ๒๕/๐๕ ๒๖/๐๕ ๒๗/๐๕ ๒๘/๐๕ ๒๙/๐๕ ๓๐/๐๕ ๓๑/๐๕ ๐๑/๐๖ ๐๒/๐๖ ๐๓/๐๖ ๐๔/๐๖
๒๕/๐๕/๖๓ น้าดื่มสปริงเคิล ๓๕๐ ซีซี ๒,๕๐๐ ขวด ๖๐ ๓๐๐ ๔๔๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๑๕๐ ๕๐๐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
๒๕/๐๕/๖๓ สาหร่ายเทมปุระไข่เค็ม
๘๐ ลัง
๔
๔
๑๖ ๑๐
๗
๔
๓๐
๕
Big sheet pocket รสคลาสสิค ๓๕ ลัง
๒
๕
๓
๓
๑๒ ๑๐
รสเผ็ด
สาหร่ายย่าง Super roll
๗๖ ลัง
๔
๕
๑๒
๔
ส่งคืน
รสบาร์บีคิว
๕๑ ลัง
ทองม้วนรสต้นตารับ
๗๒ ลัง
๘
๑๐ ๑๑
๕
๑๑
๙
๘
๑๐
รสกล้วย รสทุเรียน
รสช็อคโกแลต
TKN สาหร่ายทอด Goodday ๓๙ ลัง
๒
๒
๖
๕
๔
๓
๕
๑๒
รสคลาสสิค รสเผ็ด บริษัท
เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์
เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
๒๕/๐๕/๖๓ ปลาแมคเคอเรลในซอส
๓๐ ลัง
๑
๑๖ ๑๐
๓
มะเขือเทศตรา Super C Chef
(ลังละ ๑๐๐ กระป๋อง)
บริษัท ซี แวลู จากัด
(มหาชน)
วันที่

รายการ

๕๙

๖๐
ลาดับ

วันที่

๘ ๒๕/๐๕/๖๓

๙ ๒๕/๐๕/๖๓

๑๐ ๒๕/๐๕/๖๓
๑๑ ๒๕/๐๕/๖๓
๑๒ ๒๖/๐๕/๖๓

๑๓

หมายเหตุ

ส่งครัว
ขอนแก่น
๙๐๐ ชิ้น

๖๐

จานวน
จานวน (จ่ายออก)
(รับเข้า) ๒๕/๐๕ ๒๕/๐๕ ๒๗/๐๕ ๒๘/๐๕ ๒๙/๐๕ ๓๐/๐๕ ๓๑/๐๕ ๐๑/๐๖ ๐๒/๐๖ ๐๓/๐๖ ๐๔/๐๖
ปลากระป๋อง (ลังละ ๑๐๐ ๑๐๐ ลัง
๗
๑๐ ๑๐ ๒๑ ๑๑ ๒๐
กระป๋อง)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
ขนมคุ้กกี้ Imperial (ลังละ ๕๐ ลัง
๒
๒
๘
๘
๙
๘
๖
๗
๑๒ กล่อง)
บริษัท เคซีจี
คอร์ปอเรชั่น จากัด
หน้ากากผ้า
๑๙,๑๐๐ ชิ้น
๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๖๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๑๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐
สหพันธ์อุตสาหกรรม
สิ่งทอแห่งประเทศไทย
ยาดม
๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๕๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐ ๖๐๐ ๕๐๐ ๙๐๐
๕,๓๐๐
บริษัท เบอร์แทรม
(๑๙๕๘) จากัด
ลูกเกดดา แบรนด์เนเจอร์ ๒๐ ลัง
๕
๕
๔
๖
เซนส์เซชั่น
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
๑๐๐ ลัง
๑๐ ๒๐ ๘
๕
๑๑
๕
๔๑
อบเกลือ
น้านมอัลมอนด์
๕๐ ลัง
๓๕ ๑๐ ๕
คุ้กกี้แมคคาเดเมียผสม
๒๐ ลัง
๕
๕
๔
๖
ดาร์กช็อคโกเลต
บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค
แอนด์ฟู้ด จากัด
รายการ

๖๑
จานวน
จานวน (จ่ายออก)
หมายเหตุ
(รับเข้า) ๒๕/๐๕ ๒๖/๐๕ ๒๗/๐๕ ๒๘/๐๕ ๒๙/๐๕ ๓๐/๐๕ ๓๑/๐๕ ๐๑/๐๖๐๒/๐๖ ๐๓/๐๖ ๐๔/๐๖
๑๔ ๒๖/๐๕/๖๓ ไมโลสูตรโปรตีน (ลังละ ๓๐ ๖๖๗ ลัง
๒๐ ๓๐ ๗๐ ๘๓ ๕๐ ๕๙ ๖๒ ๖๔ ๖๔ ๑๒๕ มอบวัด
กระป๋อง)
๔๐ ลัง
-ส่งขอนแก่น
๑๕
แม็กกี้ ซอสปรุงรส
๓๕ ลัง
๑
๑
๒๓ ลัง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด

ลาดับ

วันที่

รายการ

-มอบวัด
๑๐ ลัง

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๖/๐๕/๖๓
๒๙/๐๕/๖๓
๑/๐๖/๖๓
๒๖/๐๕/๖๓
๑/๐๖/๖๓
๒๕/๐๕/๖๓

Frozen Look Choop
Frozen Look Choop
Frozen Look Choop

๔๐๐ ๓๐๐
๓๐๐ ๔๐๐
๓๓๖ ๒๖๔
๒๐๐

๓๐๐
๒๐

๑๘๐

๖
๑๕๐
๕๐

มอบวัด
๔ กระสอบ
๘๕

๗๐

๗๐

๘๕

๗๔

๑๗๐

-

-

-

มอบวัด
๓๔๖ แพ็ค
ส่งครัว
ขอนแก่น
ส่งครัว
ขอนแก่น

๖๑

๗๐๐ กล่อง
๗๐๐ กล่อง
๖๐๐ กล่อง
๕๐๐ กก.
Hot Dog Jumbo๖
๒๐๐ กก.
Hot Dog Jumbo๖
ข้าวหอมคัดพิเศษ ๔๙ กก.
๑๐
บริษัท เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง กระสอบ
จากัด
๒๒ ๒๖/๐๕/๖๓ ข้าวสาร ๖ กก. (คลัง)
๑๕๐ ถุง
๒๓ ๒๕/๐๕/๖๓ น้าดื่มตราช้าง
๙๕๐ แพ็ค
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน)
๒๔ ๒๖/๐๕/๖๓ น้าจิ้มไก่สูตรต้นตารับ ๘๘๐ ๘ ลัง
กรัม (ลังละ ๑๒ ขวด)
น้าจิ้มไก่สูตรเข้มข้น ๘๘๐
๒ ลัง
กรัม (ลังละ ๑๒ ขวด)

๖๒
ลาดับ

วันที่

รายการ

น้าพริกเผาเผ็ดมาก ๕๐๐
กรัม (ลังละ ๑๒ กระปุก)
บริษัท อุตสาหกรรมพัน
ท้ายนรสิงห์สิ้นค้าพื้นเมือง
จากัด
๒๗/๐๕/๖๓ น้ามันพืชตราโอลีน (ปิ๊บละ
๒๕
๑๘ ลิตร)
๒๗/๐๕/๖๓ น้าดื่มเนสท์เล่ ๓๕๐ ซีซี
๒๖

จานวน
จานวน (จ่ายออก)
หมายเหตุ
(รับเข้า) ๒๕/๐๕ ๒๖/๐๕ ๒๗/๐๕ ๒๘/๐๕ ๒๙/๐๕ ๓๐/๐๕ ๓๑/๐๕ ๐๑/๐๖ ๐๒/๐๖ ๐๓/๐๖ ๐๔/๐๖
๑๐ ลัง

ส่งครัว
ขอนแก่น
๑๕ ปิ๊บ

๖๐

๒๐,๐๐๐
ขวด

๑/๐๖/๖๓ น้าดื่มเนสท์เล่ ๓๕๐ ซีซี

๓,๖๐๐ ขวด

๒๗/๐๕/๖๓ ข้าวสารตรากระต่ายทิพย์
๕ กก.
๓/๐๖/๖๓ ข้าวสารตรากระต่ายทิพย์
๕ กก.

๑,๒๕๐ กก.

๓๐ ๒๙/๐๕/๖๓ ไข่ไก่ตราซีพี
๓๑ ๑/๐๖/๖๓ ไข่ไก่ตราซีพี
๓๒ ๓/๐๖/๖๓ สาหร่ายตราเถ้าแก่น้อย

๙,๐๐๐ ฟอง
๑,๐๕๐ ฟอง
๔๐ ลัง

๒๙

๑,๙๐๐ กก.

๒๑๐

ส่งขอนแก่น
๗ ปิ๊บ
มอบวัด
๒,๐๒๒ ๑,๙๐๐ ๔,๐๐๐ ๗,๔๗๘
ขวด
มอบวัด
๓,๖๐๐
ขวด
๑๘

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐

๒๗
๒๘

๑๐
-

๙

๓๖

๑๖๐ ๑๖๕ ๑๙๘ ๑๘๒ ๑๘๕ ๑๘๐ ๑๘๐ ๒๐๕
๘๓

ส่งครัว
ขอนแก่น
๑,๘๑๗
กก.

๔,๐๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๒,๒๐๐ ๖๐๐ ๑,๖๕๐
๘๐๐ ๒๕๐
๒๐ ๒๐

๖๒

๗๒
๖๓

ภาคผนวก ๗
รายชื่อเจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งปฏิ บั ติ ง าน
“ครัว พระราชทาน อุ ป นายิ ก าผู้ อานวยการสภากาชาดไทย”
ณ วั ด ปทุ ม วนารามราชวรวิ ห าร เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
รายชื่อเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
ปฏิบัติงานวันที่ ๒๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แก่
๑. นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๒. นางสาวอารีรักษ์ บุญมีประเสริฐ ผูช้ านาญการพิเศษ พยาบาล ๗
ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๓. นางสาวปิยะพัชร์ ทรัพย์พร้อม นักการภารโรง ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ปฏิบัติงานวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แก่
๔. นางสาวกฤวิสรา ธนเพิ่มพร
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ๘ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๕. นายประชา
สังข์ศิริ
ผู้ช่วยพยาบาล ๔ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ปฏิบัติงานวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แก่
๖. นางสาวแน่งน้อย จุไธสง
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ๘ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๗. นางสาวจุฑาทิพ ศรีวิราช
พยาบาล ๔ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๘. นางยุพา
วรรณไสย
นักการภารโรง ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ปฏิบัติงานวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้แก่
๙. นางสาวดวงใจ จันวรรณ์
พยาบาล ๖ สถานีกาชาดเทพรัตน์
๑๐. นางสาวสิริวรรณ งอกศิลป์
พยาบาล ๖ ฝ่ายบริการทางการแพทย์
๑๑. นายพิทักษ์ชัย สิทธิสงคราม เจ้าหน้าที่พัสดุ ๕ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
๑๒. นายจลัน
สาหล้า
ผู้ช่วยพยาบาล ๔ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๑๓. นางสาวกฤติมา พวงทองทิพย์ พยาบาล ๓ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
๑๔. นางสาวขวัญใจ คาวา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๕ กลุ่มงานช่วยอานวยการ
๑๕. นายสิทธิกร
ศรีแสง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑
๑๖. นายสมเกียรติ ประแจนิ่ง
นักการภารโรง สถานีกาชาดที่ ๘
๑๗. นายวชิรวิทย์ แสงทอง
นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๘. นายมานพ
ภู่ท้วม
พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๙. นายปวัฒน์
ปลอดโปร่ง
พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๗๓
๖๔

รายชื่ออาสาสมัคร “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อานวยการสภากาชาดไทย”
สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด
๑. นางเพ็ญจันทร์ โฆษิตเจริญสุข พยาบาล ๖
๒. นายกิตติพัฒน์ เสมสวัสดิ์
ผู้ช่วยพยาบาล ๓
๓. นางรมณ ตั้งวงษ์
พยาบาล ๖
๔. นางศิริมล คัมภีร์พันธุ์
พยาบาล ๖
๕. นางสาววรนุช จัทร์อุไร
พยาบาล ๖
๖. นางสาวอินทรรันต์ อินทวงศ์ พยาบาล ๖
๗. นางสาวอ้อย บุญมา
พยาบาล ๕
๘. นางกุญชลีย์ สุคันวรานิล
ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล
๙. นางช่อทิพย์ สวัสดิ์เวช
พยาบาล ๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ฝ่ายบริการทางการแพทย์
๑๐. นางสาวสุกาญจน์ อยู่คง
ผู้ชานาญการพิเศษ พยาบาล ๗ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๑. นางพนิกา ศรีคา
ผูช้ ่วยพยาบาล ๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๒. นางสาวเกศรินทร์ นวมปาน พยาบาล ๓
วันที่ ๒๖-๓๐ พฤษภาคม,
๑, ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลองไกรเดช ผู้ชานาญการพิเศษ พยาบาล ๗ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๔. นายอรุณ ขันตี
ผู้ช่วยพยาบาล ๑
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๕. นางสาวดุษฎี อรุณรักถาวร หัวหน้างานการแพทย์ผู้ด้อยโอกาส วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๖. นางสาววรภร โพธิ์วัน
พยาบาล ๓
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๗. นางสาวสิริวรรณ งอกศิลป์ พยาบาล ๕
วันที่ ๒๙, ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๓
๑๘. นางยุวดี น้อยรังษี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๙. นางสาวนวพร ผิวขา
พยาบาล ๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๐. นางสาวดารินทร์ หัสชู
พยาบาล ๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๑. นางอุทุมพร รนกระฐิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒๒. นางสาวธัญวรัตน์ วรมงคลชัย พยาบาล ๓
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ
๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๓. นายเกรียงศักดิ์ เขื่อนคา ผู้ช่วยพยาบาล ๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๔. นายธานุพล คล้ายแสง
พยาบาล ๔
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๕. นายธวัชชัย ห้อยมาลา
ผู้ช่วยพยาบาล ๔
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๖. นางสาวอุษา บุญเปลี่ยน ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล ๘
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒๗. นายอรุณ ขันตี
ผู้ช่วยพยาบาล ๑
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

๗๔
๖๕

ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย
๒๘. นายสิทธิกร ศรีแสง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป
๒๙. นางสาวชนาภัทร ธนรัฐสกุล
๓๐. นางสาวศิราณี สาดพุ่ม
๓๑. นางสาวเจริญ สุวรรณรัตน์
๓๒. นางสาวมัชฉิมา ขุนบรรเทา

เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

วันที่ ๒๖ – ๓๑ พฤษภาคม
และ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
๓๓. นางสาวลาวัลย์ แหวนพิรอด
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๔. นางกนกพร สุนทรรัตนานนท์
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๕. นางสาวสาเนา แช่มชื่น
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๖. นางสาวสุจิตรา สาภูงา
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๗. นางอนารัตน์ พ่วงลา
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๘. นางสาวธนิตา ศรีสุวะ
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓๙. นางสาวอัมพวัน ดีพัฒชนะ
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๐. นายภาดล สนรัมย์
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๑. ผศ.สมทรง จิระวรานนท์
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๒. ผศ.ดร.สมพิศ ใยสุ่น
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๓. ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๔. ผศ.ศธัญญา ธิติศักดิ์
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๕. ผศ.วรรณฤดี ภู่ทอง
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๔๖. อ.อาทิตยา แก่นไกร
วันที่ ๒๖-๓๑ พฤษภาคม และ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
สานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
๔๗. นางสาวธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์
๔๘. นางสาวธวัลฉัตร บุญมาก
๔๙. นางสาวนฤมล วินัยธรรม
๕๐. นายวัชระศิริ ศิริพลบุญ
๕๑. นางสาวกาญจนา วงค์ษา
๕๒. นางสาวศรัญญา จอมแปง
๕๓. นางสาวกัญจนาถ วสุวงศ์
๕๔. นางสาวสุภาพร เฉลิมวงษ์

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙, ๓๑ พฤษภาคม และ ๒, ๔ มิถุนายน ๒๖๕๓
วันที่ ๒๙, ๓๑ พฤษภาคม และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙, ๓๑ พฤษภาคม และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙, ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓

๗๕
๖๖

๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.
๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.
๗๖.
๗๗.
๗๘.
๗๙.
๘๐.
๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.
๘๕.
๘๖.
๘๗.
๘๘.
๘๙.
๙๐.

นายธนดล พรโสภากุล
นายภัทระ เอี้ยงทอง
นายสุวรรณ ไชยานนท์
นายคุณาวุฒิ ศรีปัญญา
นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย
นางพิมสิริ พันธ์โกศล
นางสาวธนัชชา พันธ์โกศล
นางสาวมาลินี ต่าเกษม
นายยูเซฟ บาราดี
นางสาวภูษณิศา จริยกุลเดโช
นายศุภกิตติ์ มาพบสุข
นายณัฐวัตร ประเปรียว
นายภูรี คาสุรีย์
นางสาวสมฤดี สองบาง
นางสาวสิริญาดา พรสุวรรณนภา
นางสาวมรกต แซ่จิว
เด็กชายธงวัสส์ บุญเลิศ
นางสาวชมบุญ บุญเลิศ
นางสาวจิรภัทร์ บุญรักษาศรี
นายภีรฉัตร ติยะโสภณจิต
นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์
นายอาคม ควรอาจ
นางสาวธนัชพร บุญฤทธิ์
นางสาวสุทัตตา ศรีกิมแก้ว
นางสาวปภาวรินท์ ณ พัทลุง
นางสาววราภรณ์ เถลิงธารงกุล
นางสาว ทิวาพร จันทร์บาง
นางสาวธัญวรัตน์ เวกเจริญ
นางสาวบุษรินทร์ แจ่มจารูญ
นางสาวกฤติยา จิตณรงค์
นางสาวฐิราภรณ์ ปรางศร
นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว
ว่าที่ ร.อ.บัญญัติ เสกนาโชค
นางสาวสุนิษา ศรีราชา
นายมติพร ลี้ตระกูล
นายธนดล พรโสภากุล

วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๓ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑, ๒ และ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

๗๖
๖๗

๙๑. นางสาวจิรพร เทียนชัย
๙๒. นางสาวจิรวรรณ เทียนชัย
๙๓. นางสาวชมพิชาน์ บัวพิทักษ์
๙๔. นายธัชกร หงษ์วิลัย
๙๕. นางมานิดา ฤกษ์นิธี
๙๖. นางสาวเมธิณี จงศรี
๙๗. นายโรจน์ศิลป์ โต๊ะเส๊ะ
๙๘. นางสาวภัทรกันย์ ปลื้มใจ
๙๙. นางสาวณรมณ ว่องวิไลกุล
๑๐๐. นางสาวชญานุตม์ เสาวรส
๑๐๑. นางสาว ชนมาศ เอี่ยมพานิช
๑๐๒. นางสาวชุติกาญจน์ เกียรติพนั ธุ์สดใส
๑๐๓. นางสาวอภิชญา จูฑพลกุล
๑๐๔. นางกนกวรรณ ชนะถาวร
๑๐๕. นางสาวณินทิรา จารุพานิช
๑๐๖. นายธัชตะวัน เกษกานดา
๑๐๗. นางสาวฤทัยณัฐ แสงกุหลาบ
๑๐๘. นางสาวกรนันท์ สวนจรูญ
๑๐๙. นางสาวมยุฉัตร อินทนา
๑๑๐. นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒, ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
๑๑๑. นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย
๑๑๒. นายรุ่งศักดิ์ นิลโชติ
๑๑๓. นายอรรคพล ศรีราช
๑๑๔. นายสุเนตร มูลผล
๑๑๕. นายสมประสงค์ ศิริปี

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

สานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
๑๑๖. คุณสุนันทา กิตติวัชราพงษ์
๑๑๗. คุณบุญฤทธิ์ ประโคม
๑๑๘. คุณกิตตินันท์ หอประสาทสุข
๑๑๙. คุณธัญวรัตน์ หอประสาทสุข
๑๒๐. คุณวรรณา อรุณอุมชัย
๑๒๑. คุณกรรวี ปานทอง
๑๒๒. คุณพรพิมล ไตรรันพระเจริญ
๑๒๓. คุณเจนวิทย์ ลางดี

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๗๗
๖๘

อาสาสมัครสานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
๑๒๔. นางทัศน์นันท์
เบญจชัยวัฒน์ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๒๕. นางสุภาภรณ์
ฟุ้งสาธิต
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๒๖. นางสาวจิดาภา พิพิตพงศ์กุล วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๒๗. นายพรชัย
ผิวบาง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๒๘. นางเยาวเรศ
ทิมสังข์
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๒๙. นางสาวสิริกร
ศิริภาทย์
วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑๓๐. คุณฐานพร
มหาชัยชนะกุล วันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม, ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๓๑. คุณวัชราภรณ์
ธรรมนูญกุล วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๓๒. นางสาวกันต์กมล ช. คงรักเกียรติยศ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
๑๓๓. นางยุวดี
บารุงบุตร
๑๓๔. นายสารวย
อรุณวรรณ์
๑๓๕. นายชัยเชษฐ์
จินดา
๑๓๖. นางณัฎฤตา
บุญรอด
๑๓๗. นางหทัยรัตน์
เทพทับทิม
๑๓๘. นางสาวโญธกา อุบลเฉลา
๑๓๙. นางกิตติยา
วัชรสินธุ์
๑๔๐. นางญาณิศา
จงปัญญานนท์
๑๔๑. นายนภดล
ศิวะบุตร
๑๔๒. นางสันทนา
ชาตินักรบ
๑๔๓. นางสาวธิดารัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์
๑๔๔. นางสาวกรทิพย์ ฐิ ติธรรมจริยา
๑๔๕. นางอาภรณ์
วัชระ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
๑๔๖. นางอนงค์นาถ
วัฒนสกุลพงศ์
๑๔๗. นางสุพัชรลักษณ์ ละจัด
๑๔๘. นางรัตนา
คชหิรัญ
๑๔๙. นางดวงพร
ปัจฉิมบุตร
๑๕๐. นางลัดดา
มนัสวรกิจ
๑๕๑. นางวราภรณ์
พุ่มพิพัฒน์
๑๕๒. นางจิราพร
พิมพ์อ่า
๑๕๓. นางจินตนา
ฉันทกุลสถาพร

๗๘
๖๙

๑๕๔. นางสุขสวัสดิ์
๑๕๕. นางฌนันญา
๑๕๖. นางจิรฐา
๑๕๗. นางศุภมาส
๑๕๘. นางพัชรีย์
๑๕๙. นางสารภี
๑๖๐. นางมานิด
๑๖๑. นางวัฒนีย์
๑๖๒. น.ส.ศรีหนาถ
๑๖๓. นางศิริวรรณ
๑๖๔. นางจารุวรรณ
๑๖๕. นางกนกวรรณ
๑๖๖. นางจันทราทิพย์
๑๖๗. นางสวรรยา
๑๖๘. นางดวงฤดี
๑๖๙. นางเพ็ญสุข
๑๗๐. นางประภัสสร
๑๗๑. นางรัตติกร
๑๗๒. นางจงมณี
๑๗๓. นางสุนันทา
๑๗๔. นางสุนันทา
๑๗๕. นางอาภาภรณ์
๑๗๖. นางศิวิไล
๑๗๗. นางสุรัชต์
๑๗๘. นางปรีดี
๑๗๙. นายประยุทธ
๑๘๐. นางอรวรรณ
๑๘๑. นางวิไลวรรณ
๑๘๒. นางวาราภรณ์
๑๘๓. นางสมบูรณ์
๑๘๔. นางศุภวรรณ

สมุทรสาร
ธนกิจบารุง
เดชฟุ้ง
รุกขชาติ
เกิดไพบูลย์ลักษณ์
บัวเกษ
ลักษมัน
ศรีหล้า
อยู่สาราญ
เอี่ยมอุดม
เชื้อดี
กล่าเครือ
ทองเจือ
กายราช
จิตรากรสกุล
เหล่านิธโชติ
แซ่เบ้
เพ็งพิศ
คาโทน
กิติวัชราพงษ์
ดิฐวิญญู
เล้าวัฒกีพงศ์
เรืองเดช
แก้วภู่ทองพันธ์
มณีโชติ
เดชขจรวุฒิ
เดชขจรวุฒิ
พฤทธิ์จขรชัย
เพ็งสวัสดิ์
สาลีผล
เกตุเหล็ก

